
 

 

 
Interpelácie poslancov na 3. MZ 

 
 
Pán poslanec Dobos: 

1. Na ulici SNP č. 3 smerom na kopec je rozpadnutý chodník na viacerých miestach, 
odporučil ho dať do poriadku, aby sa ďalej nerozpadával.  

Odpovedal Ing. W. Vislay 
Na ul. SNP (od hasičov smerom do kopca) bol v minulosti (cca pred 10 rokmi) realizovaný chodník 
s parkovým obrubníkom (šírka 5 cm), ktorý nie je dimenzovaný na prechod áut, z toho dôvodu je 
na niekoľkých miestach poškodený a chodník z dlažby sa rozpadáva. V jarnom období sa v réžii 
mesta vykoná lokálna oprava formou betónového spevnenia alebo výmena obrubníkov. 

2. Na ulici Československej armády č. 1 pri bloku „Agát“ je zapadnutý chodník. Nakoľko je 
to frekventovaný úsek, odporučil ho dať do poriadku.  

V jarnom období sa vykoná lokálna oprava buď betonážou alebo vrecovaným asfaltom. 
3. Mladé mamičky požiadali o pomoc mestskú políciu. Na kopci a aj v iných častiach mesta 

často parkujú ľudia na chodníkoch a mamičky nevedia prejsť s kočíkmi. Požiadal 
o sledovanie chodníkov kamerami a vyzval občanov, aby parkovanie riešili tak, aby mladé 
mamičky vedeli prejsť.  

 
Odpovedal Jozef Grác, náčelník MsP 
Na kopci na chodníkoch bola vykonaná ohliadka ulíc SNP, Horská a Viničná, kde bolo zistené, že 
na ul. Viničnej parkovali vodiči na chodníkoch. Všetci vodiči boli všetci upozornení,  aby 
dodržiavali zákon o cestnej premávke, ktorý upravuje podmienky parkovania. Ohľadom tohto 
problému budú vykonávané častejšie kontroly parkovania v meste a v mestskej časti Terasa.  
 

4. Na ulici Hlavnej je prekopávka na chodníkoch. Dlažby sú rozoberané krompáčmi. Musia to 
vrátiť do pôvodného stavu, ale takúto dlažbu už nie je možné zakúpiť, lebo boli dávnejšie 
opravené. Pýtal sa, ako sa to opraví. Požiadal, aby to dali do pôvodného stavu.  

Odpovedal Ing. W. Vislay 
Na Hlavnej ulici sa realizovala začiatkom roka 2019 pokládka optických káblov spoločnosťou 
Slovak Telekom, a.s. do jestvujúcich chráničiek, konečný termín ukončenia prác je do 30.05.2019. 
Do tohto termínu sa musí všetko dať do pôvodného stavu a poškodená dlažba sa vymení za novú 
takej istej formy a veľkosti, dlažba sa vyrába s termínom dodania 4-6 týždňov (foto v prílohe), 
zhotoviteľ o tejto podmienke je informovaný a počas prác bol aj niekoľkokrát upozorňovaný. 
 
Pán poslanec Cingeľ : 

1. Interpeloval k doprave. Pri zastávke na ul. Rožňavskej nezastavujú niektoré autobusy. 
Požiadal mesto, aby podalo žiadosť na Eurobus Rožňava, aby zaregistrovali túto zastávku 
a tak by sa vyriešil problém.  

Táto požiadavka bola písomne interpretovaná spoločnosti Eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 
Košice. 
 
Pán poslanec Bodnár: 

1. Interpeloval ohľadom odvozu komunálneho odpadu. V mestskej časti Budulov na ulici pri 
rieke Bodva,  ako býva pán Dohányos a Király, sa obyvatelia sťažujú, že už vyše roka 
nezachádza zberné auto na odvoz komunálneho odpadu. Svoje kuka nádoby nosia buď 
k mostu pri hlavnej ceste, alebo ku vchodu do bývalého družstva. Predtým auto zachádzalo 
od družstva až na ich ulicu. Asi najväčší problém pre vozidlo je zarastajúci orech do tej 



 

 

ulice. Požiadal mesto o orezanie stromu  a následne o vyzvanie zástupcu Kositu, aby tam 
chodili.  

Odpovedali p. Harsányi a p. Héczey 
Zberné auto spol. KOSIT bolo upozornené a od 4.3.2019 bude cúvať k predmetným bytovým 
domom od poľnohospodárskeho družstva, aby občania nemuseli svoje nádoby ťahať až k hlavnej 
ceste a PD. Orezanie stromov, ktoré zavadzali vývozu sa uskutočnilo 1.3.2019.  
 
Pani poslankyňa Ločová: 

1. Interpelovala v súvislosti s priestorom pred bytovkou na rohu ulice Školská a Bartalosova. 
Obyvatelia sa pýtali, či sa plánuje úprava nádvoria v časti pred vchodmi do bytovky zo 
strany ul. Novej.  

Odpovedal Ing. W. Vislay 
V minulosti (cca pre 3. rokmi) mesto Moldava nad Bodvou spracovalo dve vizuálizácie na riešenie 
tejto lokality, vrátane odstavných plôch, ktoré boli iba sčasti zrealizované. V súčasnosti sa 
pripravuje zámer a vizuálizácia na celú lokalitu za Inkubátorovým domom na Novej ulici, vrátane 
revitalizácie územia. 
 
Pán poslanec Zupko:  

1. Informoval sa ohľadom parkoviska na rohu Námestia mieru a Námestia budovateľov, kde 
v zákrute je obrovská mláka, tam parkujú autá. Požiadal o úpravu tejto časti. 

Odpovedal Ing. W. Vislay 
Na celú túto lokalitu sa v súčasnosti spracováva projektová dokumentácia na rekonštrukciu cesty, 
chodníka, jestvujúcich parkovacích plôch s návrhom riešenia odvodnenia. 
 
Na ostatné interpelácie bolo zodpovedané na 3. zasadnutí mestského zastupiteľstva 
v Moldave nad Bodvou. 

 
 

PaedDr. Klára Vranaiová, PhD 
prednosta úradu 

 
 


